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معععععععععع  : 1122ديسمممممممممم     12

اسعععععععفرياي  إلطالق ععععععع    ععععععع   

المطكعععععر ايإلطالقععععع  ل  ععععع  ط  

ع ععا ايمععطال قالة  العع  م  عع  

يجتمعععععع  ،  7102إلعععععع  ال عععععع الط 

الم عععععع ةل   المععععععكبار    عععععع ب 

مععععع  اياالععععع ي ايإلطالقععععع  إلععععع  

 72إلععععع   70زنجبععععع ن   مععععع  

لصعععععع     ل،  7102ديسععععععم   

خ ععععععا قت ععععععطا ا  م  سععععععب  

لف ععععع  ت ايسعععععفج    ال عععععطالر  

 الم  ة   م   بت المطكر.

 

ل  ععع  ط  ع عععا اومعععطال قالة  الععع  م  ععع  مععع   بعععت ناسععع   يق  ق  ةمععع   اياالععع ي   نشعععل المطكعععر ايإلطالقععع 

  قافمثععععت م مفعععع  إلعععع  يععععع  الععععيق  ايإلطالق عععع  إلعععع  5102االعععع ي ايإلطالقعععع  إلعععع  ال عععع الط ايإلطالقعععع   خعععع    معععع  اي

  ةيهععع  الطام ععع  تلعععا ايسعععفج    الار لععع  لالععع ي  ال عععةانا المفر قععع    لصعععال  الر مععع    مععع  خععع     ععع   القعععينا  

  اوإلطالق ععع  قالم ععع عي  الفق  ععع  ل فصعععيت ل فالعععيال   الصعععال   المرقعععي  الفععع   عععي اةا   ععع  الب عععيا . ق ق قععع     القععع ن

ق عععيف ااشععع  ععععيي مععع  اومعععطال قاوق  ععع   مععع  إلععع  يلععع  الالمعععا الصعععاطا  قال عععةل طا  5102شععع ي  إلععع  عععع   

 .ق ما الض   قاومطال المريال  اوخطى  الؤكي ع ا  هم   هذا المطكر

  3  ال عععي  ال معععةال ايق  قالعععيع  تنشععع   المطكعععر ايإلطالقععع  ل  ععع  ط  ع عععا ايمعععطال قالة  الععع  م  ععع  االق ععع  

مععععع  مطكعععععر اع ععععع   ع عععععا او عععععت قال بععععع  الةا      صعععععال  .   قالمفمث ععععع  إلععععع  مععععع 5123   عععععي   إلطالق ععععع  مععععع  

ا ا عععذ  عععطامف لم  إلالععع  اسعععفطاا ج    اي  عععي      عععل  نععع  الرمعععت ع عععا اررالعععر الععع    الصعععال    قكعععذل  ا ةالط 

 .اومطال المريال  ق  ط المريال 

 

  ق ععع ي  ال عععةانا  5102 -5103مثعععت ااشععع  ق ععع   تالبعععةي العععذت  ععععط ع عععا  إلطالق ععع  إلععع     قنف جععع  لئق  ععع 

الفعععع  االفعععع ت تلععععا اسععععفج    إلةنالعععع   إلقععععي اسععععفرطل اي فمعععع ا الم ةنعععع   اوس سعععع   معععع  ال   سعععع   قالمبعععع يا 
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الفة    عععع  ل االعععع ي اوإلطالقعععع    قالفعععع  الم عععع     الععععي  القعععع ن   صععععةن   إلضععععت إلعععع   عععع   ايععععع   ععععع    لعععع  

 ع م    نئ . صال  

 

  قتيان  ايعععععععع   اييان  الم  مععععععع  ل  فمععععععع ا  ضعععععععط اي فمععععععع ا ايانا  الشعععععععؤق  اي فم ع ععععععع    قهععععععع  

قاياصععععع     قتيان  المعععععةاني البشعععععطال  قالفل ععععع ا ايسعععععفطاا ج  قالشعععععؤق  ال   سععععع    قالم ل ععععع   قالمطا رععععع  

  ل  ععع  ط  ع عععا ايمعععطال قالة  الععع  الياخ  عع  قاللعععيم   ال ب ععع    قاععع  معععم   العععيع  مععع   بعععت المطكعععر اومطال ععع

 م   . 

 

قصعععف ماعععةل اياالععع ي اوإلطالقععع  ل شعععؤق  اي فم ع ععع  العععيكفةن مصععع اا صعععيالق  كععع ل ة المطكعععر ايإلطالقععع  

ل  عععع  ط  ع ععععا ايمععععطال قالة  العععع  م  عععع    نعععع   مؤس عععع  م معععع   ععععيا  إلعععع    ععععةي اياالعععع ي اوإلطالقعععع  لالم العععع  

يال عععمبط   50إلعع  الج  ععع  ايإلفف   ععع  ل  فمععع ا  رنجبععع ن إلععع   الصععال  الر مععع  إلععع   إلطالق ععع . قاسعععفذكط خععع   ك مفععع 

المشععع نك    ضعععطقن     العععف  ايخعععذ  مصععع لف العععيق  اوعضععع   إلععع  اياالععع ي اوإلطالقععع  إلععع  عععع   ايعفبععع ن إلععع  

 .خ    

 

مععععيالط الشععععؤق  اي فم ع عععع   ماةمعععع   اياالعععع ي ايإلطالقعععع  الععععيكفةن  قيقالعععع  معععع ال ة    يكععععط إلعععع   يالثعععع  ععععع  

إلععع  تنفععع ت العععيل ت الرم ععع    نفة ععع     العععف  ععععطل نفععع ئف اي فمععع ا ع عععا اع ععع   مععع  ال   كعععت  الل عععةا  المقب ععع 

ا يانالععععع   ععععع لمطكر   قهععععع  المج ععععع  ايسفشععععع نت قالفق ععععع    قمج ععععع  ا يان  العععععذت سععععع جفم  إلععععع  مععععع ن  

  .   هعععيإل   إلععع  هعععذا اي فمععع ا العععذت ال عععفمط لث عععع   الععع   قمععع  ال   سععع   قال عععةائف ال زمععع  لفم ععع  5102

 ."مطكر م  ن ت  ياال  ن  ال ال

 

ب    ععي  المطكععر إلعع  الافععط  الفعع  ا ععب  ا  يال      عع    معع  إلعع   عع رععا الرم  عع   إلعع  مقععطف إلعع    لارععت إلفف  عع  نسععم  

   معع  خعع قسعع رمت المطكععرن عع   لذنععذان المب ععط ل قعع ن . الععذت الرفبععط    العع ي  ال ععةاناليلعع  مطكععر الفشعع  ت 

 .اللم  ل ق ن . كم  ا  ار    ميالط ل مطكر اي  ل  كت م  المطاكر ا    م   الف  ا  قمر   إل  

 

 

 للمزيد من المعلومات ، يرجى االتصال: 

   00 77 551 11 (251)ه اف:  -ماةم   اياال ي ايإلطالق   -تيان  ايع   قاياص    –نئ       اياص    –ال  ي  قال   مةس    ن  

  MusabayanaW@africa-union.org  طالي ال فطقن :  

 
 :تابعونا على

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission: إل    ةك

  https://twitter.com/_AfricanUnion:اةالفط

  https://www.youtube.com/AUCommission:الةا ةب

 http://www.au.int : للمزيد على
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